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“Stock options” e
aplicações no exterior
Consultório
f i n a n c e i ro

G
ostaria de melhores
esclarecimentos
sobre os temas
ações no exterior e
“stock options”.

Entre minhas dúvidas estão:
• O lucro auferido com ações

vendidas no exterior pode
ser compensado com perdas
de ações vendidas no Brasil,
em meses anteriores ou
no mesmo mês?

• Posso somar o valor total
vendido no Brasil com o valor
total vendido no exterior
para efeito de cálculos
e pagamento de IR ou
compensação de perdas?

• Opções de ações (“stock
options”) feitas no exterior
seguem as mesmas regras da
venda de ações no exterior?
Nesse caso, eu não tinha em
minha declaração de bens as
“stock options” e, no momento
da opção, vou receber dinheiro.
Como será lançado na
declaração para que a Receita
saiba a origem do dinheiro?
Marcos Brízido, CFP, responde:

A regra não permite unificar
os valores de ações vendidas
no Brasil e no exterior para
efeito de cálculo do IR e
tampouco compensar o lucro
auferido com ações vendidas
no exterior com as perdas
de ações vendidas no Brasil.

A regra legal de
compensação de perdas em
renda variável se aplica apenas
para as aplicações no Brasil
e isto está fundamento no art.
53 da Instrução Normativa
RFB no 1.022, de 2010.

A dúvida seguinte diz
respeito às opções de ações —
“stock options” — e como
comparamos com as regras de
vendas de ações no exterior.

As “stock options” são um
direito futuro de compra
das ações a um preço pré-
definido e normalmente as
companhias estabelecem
regras para que esse direito
possa ser exercido. Este período
é conhecido como “vesting
period”. Se no momento de
exercer o direito, o preço das
ações for inferior ao preço
predefinido, as opções não
têm valor porque você poderia

comprar as ações por um
preço menor no mercado, ao
invés de exercer as opções.

Se o profissional deixar a
empresa antes de atingir os
pré-requisitos, perderá o
direito. Na hipótese de cumprir
os pré-requisitos e exercer o
direito, as ações serão
adquiridas em uma
determinada data e por um
preço predefinido por ação.
A incidência do imposto de
renda acontecerá após a
operação de venda, havendo
lucro. O imposto, neste caso,
é qualificado como ganho de
capital e é tributado pela
alíquota de 15% sobre o lucro.

A exceção à regra acima é se,
no momento em que o direito
das ações for exercido (compra
das ações), o beneficiado
estiver residindo no exterior
(período de não residência
ou expatriação). Nesse caso,
o eventual ganho de capital
na venda é isento de tributação.
Vale reiterar que a isenção da
tributação se dá em função
de o profissional exercer o
direito em um período de não
residência, não importando
se no momento futuro da
venda das ações este ainda
estiver no período de
não residência ou já tiver
novamente residência no Brasil.

Por fim, você informa não ter
declarado as “stock options”
na declaração de bens e
pergunta como essas opções
devem ser declaradas para que
a Receita saiba a origem do
dinheiro. As regras para
declarar bens ou investimentos
no exterior à Receita Federal
são as mesmas dos bens em
território nacional. Os valores
devem ser informados na seção
Rendimentos Tributáveis
Recebidos de Pessoa Física e
do Exterior pelo Titular.

Os rendimentos sujeitos ao
regime de ganho de capital
devem ser informados na seção
Rendimentos Sujeitos à
Tributação Exclusiva/Definitiva.

Marcos Brízido é Planejador Financeiro
Pessoal e possui a Certificação CFP
(Certified Financial Planner) concedida
pelo Instituto Brasileiro de Certificação
de Profissionais Financeiros (IBCPF);
E- m a i l :
m . b r i z i d o @ i r i s i nve st i m e n to s . c o m . b r.

As respostas refletem as opiniões
do autor, e não do jornal Valor Econômico
ou do IBCPF. O jornal e o IBCPF
não se responsabilizam pelas
informações acima ou por prejuízos
de qualquer natureza em decorrência
do uso destas informações. Perguntas
devem ser encaminhadas para:
c o n s u l to r i of i n a n c e i ro @ i b c pf . o rg . b r

RADAR DO MERCADO

Brasil Plural eleva preço-alvo para
Kroton e Anhanguera no fim de 2014

Fonte: BM&FBovespa e Valor PRO. Elaboração: Valor Data.  

Educação na bolsa
Variações acumuladas, em % (base: 28/12/12) 

28/Dez

2012

27/Mar

2013

27/Mai

2013

05/Set

2013

29/Nov

2013

Kroton ON IbovespaAnhanguera ON

74,49

37,67

-30

0

30

60

90

-13,90

Renato Rostás
De São Paulo

A Brasil Plural aumentou o
preço-alvo para as ações da Kro -
ton, de R$ 41 para R$ 47, para o
fim de 2014. A recomendação
foi mantida em compra. A mu-
dança incorpora os resultados
do terceiro trimestre e as siner-
gias da fusão com a Anhangue -
ra. A projeção embute um po-
tencial de valorização de cerca
de 19% em relação ao preço de
Kroton da sexta-feira.

Na visão dos analistas Ruben
Couto e Guilherme Assis, que as-
sinam o relatório, a administra-
ção da empresa educacional
conseguiu reforçar a visão do
mercado de capacidade em en-
tregar resultados durante o Kro-
ton Day, evento realizado na se-
mana passada com investidores
e analistas. A instituição, contu-
do, não descarta problemas du-
rante o processo de fusão.

Mesmo que o grupo tenha de
fazer ajustes às operações após se
unir à Anhanguera e enfrente des-

pesas não recorrentes maiores do
que o esperado, a Kroton conti-
nua sendo o melhor investimento
do setor no Brasil, diz a corretora.
A Brasil Plural afirma que o estilo
de gestão da companhia é o mais
bem-sucedido para lidar com a al-
ta regulação no país.

Para a Anhanguera, também
houve elevação do preço-alvo, de
R$ 19 para R$ 21 — projeção que
equivale a um potencial de ga-
nho superior a 32% sobre a cota-

ção do papel na sexta-feira —,
com recomendação de compra.
Os novos cálculos, por outro la-
do, significaram corte nas esti-
mativas de resultados para a em-
presa, enquanto para a Kroton
houve aumento nas projeções.

Já ao pensar na companhia con-
solidada após a fusão, porém, as
mudanças foram positivas. Agora,
a Brasil Plural espera receita líqui-
da de R$ 4,44 bilhões em 2014, pa-
tamar 3,1% maior do que as contas

anteriores. A previsão de lucro
“a j u s t a d o” foi elevada em 4,2%, pa-
ra R$ 968 milhões no ano.

No relatório, Couto e Assis co-
mentam que as perspectivas da
Kroton para o Programa Nacio-
nal de Acesso ao Ensino Técnico
e Emprego (Pronatec) são ambi-
ciosas. O grupo quer elevar a ba-
se de estudantes nesse segmento
de 8 mil para no mínimo 40 mil
nos próximos cinco anos. Con-
tudo, para tanto, a empresa terá
de lidar com a alta taxa de eva-
são, esperada em aproximada-
mente 30% no primeiro semes-
tre, alertam os analistas.

No evento realizado semana
passada, a empresa reafirmou seu
compromisso de melhorar a qua-
lidade educacional. Para a admi-
nistração, é possível avançar em
relação ao desempenho observa-
do no Exame Nacional de Desem-
penho de Estudantes (Enade) do
ensino superior. Segundo a Brasil
Plural, uma evolução nesse senti-
do será cada vez mais importante
no momento em que o ciclo de
novas matrículas se arrefecer.

GESTÃO DE PATRIMÔNIO

Plano de previdência facilita
o planejamento sucessório
Cresce procura por PGBL e VGBL entre clientes do “private banking” como forma de
driblar inventário e impostos mais pesados. Por Danylo Martins, de São Paulo

“Ninguém quer ver seu patri-
mônio diluído”, diz Maria Eugê-
nia Lopes, diretora de private
banking do Santander. A suces-
são é uma das principais preocu-
pações dos donos de grandes
fortunas. Com esse objetivo, um
dos produtos mais procurados
pelos investidores de alta renda
são os planos de previdência pri-
vada, conhecidos como Plano
Gerador de Benefícios Livres
(PGBL) e Vida Gerador de Bene-
fícios Livres (VGBL), oferecidos
por bancos e gestoras indepen-
dentes em parceria com segura-
doras. “Como é um produto re-
lativamente novo, cresceu bas-
tante nos últimos anos”, afirma.

De acordo com o último bole-
tim do segmento de private ban-
king, divulgado pela Associação
Brasileira das Entidades dos Mer-
cados Financeiro e de Capitais
(Anbima), as aplicações em pre-
vidência dos investidores pessoa
física do segmento private, com
mais de R$ 1 milhão em recursos,
alcançaram a marca de R$ 35,7
bilhões em setembro deste ano,
crescimento de 28% na compara-
ção com dezembro de 2012.

Aplicar em previdência como
forma de planejar a sucessão traz
benefícios para o investidor. “É
uma forma de montar a reserva
financeira fazendo a distribuição
entre os beneficiários sem o cus-
to do Imposto sobre Transmissão
Causa Mortis e Doação, o ITCMD.
Quando a gente fala em sucessão,
esse acesso é um dos pontos mais
importantes”, afirma Alexandre
Gartner, diretor de investimen-
tos do private bank do HSBC. O
produto oferece a possibilidade
de nomear quem serão os benefi-
ciários no momento da contrata-
ção e de que maneira eles recebe-
rão o dinheiro quando o titular
falecer — os planos de previdên-
cia não entram em inventário.

Além de facilitar os trâmites
na hora da transmissão dos bens,
que são disponibilizados em até
30 dias após a morte do titular, os
fundos de previdência também
garantem vantagem fiscal. “Há o
benefício do Imposto de Renda,
cuja alíquota cai para 10% em 10
anos”, diz a diretora do private
banking do Santander. Vale des-
tacar que, no momento do resga-
te dos recursos, no caso do PGBL,
o imposto incide sobre todo o
montante. Isso porque as contri-
buições para essa modalidade
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Alexandre Gartner, do HSBC: usar a previdência para a sucessão é uma forma de driblar o custo do ITCMD

podem ser deduzidas do IR até o
limite de 12% da renda bruta tri-
butável. Já o VGBL não tem essa
vantagem fiscal, mas a incidên-
cia do IR no resgate se dá somen-
te sobre os rendimentos.

Para Gartner, do HSBC, alguns
aspectos são fundamentais no
planejamento da sucessão: en-
tender a composição do patri-
mônio; a liquidez dos ativos;
quanto o investidor pretende ter
em determinado horizonte de
tempo; a situação atual, como o
regime de casamento. “É preciso
olhar também se a família pos-
sui negócio próprio, como vai
gerir os bens, se os filhos são da
mesma família. As variáveis são
muitas e é fundamental olhar
para elas com antecedência para
não gerar conflito no futuro”,
acrescenta Fernando Daruj, res-
ponsável pela área de planeja-
mento patrimonial do Votoran -
tim Private Bank.

Para Erasmo Vieira, planeja-
dor financeiro, a previdência é
um mecanismo interessante pa-
ra planejar a sucessão, mas ele
recomenda alguns cuidados.
“Avaliar a taxa de administração
que está sendo cobrada, o histó-
rico do fundo e a credibilidade
da instituição”, afirma.

No Santander, no segmento

private, são três as opções de
carteira: da conservadora, com
100% dos recursos alocados em
renda fixa, até um portfólio
agressivo, que permite até 49%
das aplicações em renda variá-
vel. É possível também consti-
tuir uma carteira moderada,
com até 20% de alocação em
renda variável. O banco oferece
ainda a possibilidade de traba-
lhar com um fundo de previdên-
cia exclusivo, cuja aplicação mí-
nima é de R$ 10 milhões e a taxa
de administração, de 1% ao ano.
Segundo Maria Eugênia, a parti-
cipação desse produto no port-
fólio do investidor pode alcan-
çar até 40% da carteira, mas pou-
cas pessoas chegam a esse pata-
mar. “Em média, de 5% a 15% é
alocado nesses fundos”, aponta.

O Votorantim oferece para
seus clientes — com pelo menos
R$ 3 milhões para aplicar — qua -
tro opções de fundos de previ-
dência, sendo dois que permitem
alocação em renda variável (um
deles com o máximo de 45%) e os
outros dois voltados para ativos
de renda fixa. “Dependendo do
volume, o cliente pode optar
também por um fundo exclusivo
de previdência. Notamos um au-
mento na procura por esse tipo
de produto porque a previdência

é uma boa estratégia para plane-
jar a sucessão”, afirma Daruj.

Diferentemente de Santander,
HSBC e Votorantim, o UBS Brasil
conta em seu portfólio somente
com fundo exclusivo de previdên-
cia. O produto pode ser contratado
por clientes que tenham pelo me-
nos R$ 10 milhões para aplicar. “O
investidor acaba tendo mais poder
para definir a política de investi-
mentos. Nós sentamos com os
clientes para montar a carteira”,
afirma Paulo Corchaki, chefe da
área de gestão de fortunas do ban-
co. Segundo ele, outro diferencial
dos fundos exclusivos é que eles
possuem taxas menores em rela-
ção aos fundos tradicionais de pre-
vidência. “As taxas são negociadas
com cada cliente”, diz.

O consultor Marcello Ribeiro,
da Lockton Corretora de Seguros,
diz que não há diferenças que
tornem o fundo exclusivo mais
atraente em relação a um fundo
de previdência tradicional. “É
preciso ter um volume grande de
recursos, pelo menos R$ 50 mi-
lhões. Para transmissão de bens,
o efeito e as regras são os mesmos
em ambos os produtos”, explica.
Segundo Ribeiro, optar por um
fundo exclusivo pode fazer com
que o investidor tenha um custo
maior para manter a aplicação.

R EG U L A Ç Ã O

Brasil e Estados Unidos
debatem ilícitos de mercado
Ana Paula Ragazzi
Do Rio

A partir de hoje e até sexta-fei-
ra, funcionários de entidades de
mercado do Brasil e dos Estados
Unidos estarão reunidos em
tempo integral no Rio para dis-
cutir as melhores práticas e lições
aprendidas na supervisão do
mercado, o chamado “enforce -
ment ”. Representantes da Securi-
ty Exchange Comission (SEC), re-
gulador americano; da Finra, en-
tidade autorreguladora do mer-
cado dos EUA, e da U.S. Commo-
dity Futures Trading Commis-
sion vão trocar experiências com
integrantes da Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM), Ministé-
rio Público, policiais federais,
Anbima, Conselho de Recursos
do Sistema Financeiro Nacional
(CRSFN) e BM&FBovespa Super-
visão de Mercados (BSM).

Alexandre Pinheiro dos San-
tos, superintendente-geral da
CVM, conta que um primeiro
evento nesses moldes já foi reali-
zado em 2011, em São Paulo.
“Eventos como esse contribuem
para a qualificação dos profissio-

nais de mercado”, afirma Pinhei-
ro. “A ideia foi realizar um pro-
grama que trate dos diversos ilí-
citos e as técnicas de investiga-
ç ã o”, diz. Cada palestrante vai ex-
por situações vividas em seus
países e trocar ideias sobre as for-
mas de fiscalização e combate a
fraudes de mercado.

A plateia deverá reunir cerca
de 180 pessoas que fazem parte
também de instituições como
Banco Central, Susep, Previc e de
reguladores de outros países, fi-
liados à entidade que os reúne,
conhecida como Iosco. Julya Sot-
to, subprocuradora da CVM,
afirma que o evento deste ano
abrirá mais espaço para discutir
a questão dos derivativos, um te-
ma muito presente nas conver-
sas no mercado. Pinheiro desta-
ca também o painel que tratará
dos efeitos para o mercado das
operações de alta frequência.

Haverá painéis específicos pa-
ra tratar de autorregulação, frau-
des contábeis, “insider trading”,
pirâmides financeiras, manipu-
lação de mercado e também de
aspectos da colaboração entre as
diversas agências mundiais.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo,  2 dez. 2013, Eu & Investimentos, p. D2.




